
1 | P a g e  
 

 الصغار ومعمودیة لكنیسةا
 

 )16: 18دَُعوا األَْوالَدَ یَأْتُوَن إِلَيَّ َوالَ تَْمنَعُوھُْم" (لو "
 

 میركادیترویت، أ –األب أمیر بریخا 
 

 المعمودیة
المعمودیة ھي س���ر من أس���رار الكنیس���ة الس���بعة والتي فیھا یبطل جس���د الخطیئة وتتطھر من 

الى والدة جدیدة "إن كان أحد ال یولد من الماء  اآلثام، تمارس من خالل طقس كنس����ي یش����یر
 .)5:  3والروح ال یقدر أن یدخل ملكوت هللا" (یو 

حیاة الكنیس���ة، النھا تش���رك یعتبر موض���وع معمودیة الص���غار، من المواض���یع المھمة في  
طفال في قلب مؤس�����س�����تھا الروحیة وتدخلھم ض�����من عائلتھا المقدس�����ة، كفرد یتمتع بكامل األ

  .المنقوصة الحقوق غیر
فعندما تجتمع العائلة معاً حول مائدة طعام واحدة، یكون أفرادھا متحدین في دواخلھم، وكل 
فرد فیھا یتمتع بعض���ویة كاملة الیحتاج فیھا إلى دعوة حض���ور، ألنھ یمتلك كل الحق العائلي 

  .في المشاركة
  كنیسة؟لماذا بدأنا بالعائلة عند الحدیث عن ممارسة معمودیة األطفال في ال

إن العائلة ومائدتھا، كتابیاً، ھي ص��ورة مثالیة لمذبح الكنیس��ة وجماعتھا، فنحن نولد في أس��رة 
) في عائلة س��ماویة، نأكل معاً من مائدة طعام 3: 3على ھذه األرض، ونولد والدة جدیدة (یو 

ماوي ومع ال كنیس��ة أمنا في البیت، ونحتفل معاً أیض��اً بتناولنا من مذبح الكنیس��ة، مع ربنا الس��ّ
 .) كعائلة مقدسة، بسبب عضویتنا الكاملة من خالل المعمودیة المقدسة1: 12(رؤ 

 
 معمودیة األطفال في الكتاب المقدس؟

بالرغم من أنھ ال یوجد وص������ف لعماد األطفال في الكتاب المقدس، إال أن ھناك ذكر لخمس 
 :عوائل قد اعتمدت بالكامل

. أَْخبََرنَا َكْیَف َرأَى 13." 14-13: 11أعمال الرس����ل اعتماد قرنیلیوس وأھل بیتھ في  .1
، اْلَمالََك فِي بَْیتِِھ َواقِفاً َوقَائِالً لَھُ: أَْرِسْل ِرَجاالً إِلَى یَافَا، َواْستَْدعِ ِسْمعَاَن اْلُملَقََّب بُْطُرسَ 

ً َوُھَو یَُكلُِّمَك َكالَماً بِِھ تَْخلُُص أَْنَت َوأَْھُل بَْیتَِك َجمِ  . 14    ".یعا
." 15: 16اعتماد لیدیة بائعة أرجوان وأھل بیتھا (أي كل االس��رة) في أعمال الرس��ل  .2

َیافَتَِھا َقائَِلةً:  دَْت ِھَي َوأَْھُل بَْیتَِھا، دََعتَْنا ِبإِْلَحاحٍ ِلقُبُوِل ض������ِ ا تَعَمَّ إِْن ُكْنتُْم َقْد َحَكْمتُْم «فَلَمَّ
ّبِ، فَاْنِزلُ  تْنَا إِلَى قُبُوِل دَْعَوتَِھا». وا ُضیُوفاً بِبَْیتِيأَنِّي ُمْؤِمنَةٌ بِالرَّ  ".فَاْضَطرَّ

. "فَأََخذَُھَما فِي تِْلَك 33: 16اعتماد س����جان فیلبي وأھل بیتھ بأكملھ في أعمال الرس����ل  .3
 ً دَ َحاالً َھَو َوأَْھُل بَیِتَھَ َجِمیعا  ".السَّاَعِة ِمَن اللَّْیِل َوَغسََّل َجَراَحُھَما َوتَعَمَّ

بُُس َرئِیُس اْلَمْجَمعِ 8: 18عتماد مجمع قرس���بس وأھل بیتھ جمیعا (أع ا .4 ):" آَمَن قِِریس���ْ
ِشیَر بُولَُس، فَآَمنُوا  َسِمَع َكثِیُروَن ِمْن أَْھِل ُكوِرْنثُوَس تَْب ّبِ، ُھَو َوأَْھُل بَْیتِِھ َجِمیعاً. َو بِالرَّ

دُوا    ".َوتَعَمَّ
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ْدُت أَْیضاً َعائِلَةَ اْسطفَانَاَس، 16: 1كو  1اعتماد اسطفاناس واھل بیتھ ( .5 ): "َمَع أَنِّي َعمَّ
ْدُت أََحداً َغْیَرُھمْ   ".فَالَ أَْذُكُر أَنِّي َعمَّ

 
 41: 2عمال الرسل العنصرة یشرح لنا الكتاب المقدس أوفي مناسبة حلول الروح القدس یوم 

دُوا. الف نفس وتعمدوا باس���مھ " كیف انض���م الى المس���یح ثالثة آ فَالَِّذیَن قَبِلُوا َكالََمھُ ِمْنُھْم تَعَمَّ
َضمَّ فِي ذَِلَك اْلیَْوِم نَْحُو ثَالَ  ن العائلة الشرقیة ال تخرج بمفردھا ثَِة آالِف نَْفٍس". ونحن نعلم أَواْن

  .دون استصحاب األطفال معھم، فكم بالحري في مثل ھذا الحدث الذي قام بھ الرسل
 

 األسرةاألطفال أفراد في 
قد یعترض البعض ویقول: إن أھل البیت أو العائلة قد ال تعني بالض����رورة ش����مول األطفال، 
ولكن علینا أن نفھم طبیعة العائلة آنذاك وكیف كانت تحتض������ن جمیع أفراد األس������رة، ومن 
ض����منھم األطفال، وأن عدم ذكرھم في الكتاب المقدس عائد الى أن الش����رقیین الس����امیین، قد 

 یحصوا النساء واألطفال والفتیان والفتیات، ولدینا عدة دالئل في الكتاب المقدس تعودوا أن ال
وفي  38: 15، 21: 14على انھم یعدّون الرجال فقط (انظر معجزة الخبز والس����مك في متى 

نس��ب یس��وع المس��یح). العائلة عند األس��رة الیھودیة أو الش��رقیة، تعني البیت  38-24: 3لوقا 
ء واألطفال، والرب دائما یتكلم عن عھده مع ش��عبھ وعن العائلة بجمیع كلھ من ض��منھم النس��ا

أفرادھا، على مثال عائلة نوح، التي طلب الرب منھ أن یدخل الس��فینة مع جمیع أھل بیتھ (تك 
7 :1(. 

ھنالك العدید من األمثلة في الكتاب المقدس تش��یر بوض��وح الى ھذا المفھوم األس��ري، (انظر 
 .)4: 21، 23: 17تكوین 

 
 الكتاب المقّدس لم یحّرم عماذ األطفال

على الرغم أنھ ال توجد ھناك آیة واحدة تش�����یر الى تحریم عماذ األطفال في العھد الجدید، إال 
أن معمودیة الكنیس��ة للص��غار ال تدخل ض��من باب اإلجبار أوإلغاء إرادة األطفال، ألن الغایة 

لى المعمودیة في ن في العھد القدیم یرمز إ. الختامنھا إش���راكھم في جماعة الكنیس���ة المقدس���ة
تن أیضاً ، وخُ من العمر سعة والتسعینابراھیم وھو في التلعھد الجدید، فبموجب العھد، ُختن إا

ختتنون في طفال یُ )، فكما أن األ12:17ثمانیة أیام، (تك  طفال وھم بعمروفي الوقت ذاتھ، األ
یام حی یدركون اتھم األأ ئاً عن ولى، وھم ال  عة العھد بین هللا وإبراھیم، ھكذا عماذ ش������ی طبی

ة آدم الثاني الذي ھو أعظم طفال في العھد الجدید والتي من خاللھا یحص��لون على عض��ویاأل
 .تمام) الذي یكون وجوده شرطاً لھذا اإلشبین ( القریبمن األول، تحت رعایة واھتمام اإل

طفل عض������واً كامالً في العھد، وأن ال في العھد القدیم وبعد الختان في الیوم الثامن، یص������بح
یھودي، س��اس��یاً لدخول المجتمع ال، في عید الفص��ح، باعتباره ش��رطاً أمكانھ المش��اركة آنذاكبإ

خذ مكان الختان وبھ یصبح قادراً على المشاركة في مائدة الفصح ھكذا العماذ في المسیحیة أ
 .الجدید (دم وجسد الرب یسوع المسیح)
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 التوبة قبل العماذ
) الى 38: 2ار في أعمال الرس���ل ( ن مار بطرس قد أش���وقد یعترض البعض اآلخر ویقول إ

یحِ أ وَع اْلَمس������ِ ِم یَس������ُ ِلغُْفَراِن ھمیة التوبة قبل العماذ "تُوبُوا َوْلیَْعتَِمْد ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم َعلَى اس������ْ
بس��بب حملھم ھم ض��روري ن العماذ لاْلَخَطایَا"، فرغم أن األطفال الص��غار ال خطایا لھم، إال أ

ن ھذا دم، واذا ما أكملنا قراءة اآلیة أعاله فإننا نجد ألیھم من جنس آللخطیئة التي انحدرت إ
حدود  وھذه دعوة لكي یحیا الجمیع ض������من 39اآلیة  لھي " ُھَو لَُكْم َوألَْوالَِدُكْم" اإلالوعد 

 .جدیدةن دخول الملكوت مشروط بالوالدة الالطبیعة الجدیدة من هللا أل
 

 لم یمنع الرب األطفال من الدخول في العھد الجدید
طفال، من الدخول في العھد الجدید، بل قال : "دَُعوا األطفاَل لم یمنع الرب یسوع المسیح، األ

، َوال تَمنَعُوُھْم َعنِّي، ِألنَّ ِلِمث��ِل َھُؤالِء َملَُكوَت هللا"(لو  أتُوَن إلَيَّ )، ویكت��ب بولس 16: 18ی��َ
الى تلمیذه تیطس أن هللا الذي یرید خالص جمیع الناس وال یس����تثني الص����غار ھنا: الرس����ول 

اِس أَْعَماِل بٍِرّ قُ  نَا، َال َعلَى أَس���َ نَا هللاِ، َوَمَحبَّتُھُ ِللنَّاِس، َخلَّص���َ ا َظَھَر لُْطُف ُمَخِلّص���ِ ْمنَا "َولَِكْن، لَمَّ
َل اْلَخِلیقَِة اْلَجِدیدَةِ َوالتَّْجِدیِد الَِّذي بَِھا نَْحُن، َوإِنََّما بُِموِجِب َرْحَمتِِھ، َوذَلِ  لَنَا ُكِلّی�ا ُغس�����ْ َك بِأَْن َغس�����َ

وُح اْلقُدُُس."(تیطس   .)5-4: 3یُْجِریِھ الرُّ
 

 األطفال ورثة اإلیمان
ألنھم یریدون أن یورثوا أطفالھم،  ء طبیعي عند المؤمنین بالمس������یح ن عماذ االطفال ش������يإ
ما یورثوإ مانھم، ك جب االقومھم نی نا ال یقوم بوا قافتھم، فمن م ناءیتھم، لغتھم وث لھ  عت بأطفا

ا بسالم، وھنا ناتھم، مثلى، لقد تركنا وطننا من أجل أن یعیش أبناؤن تكون حیویحرص على أ
كسابھم عادات ن كنا نحرص على إدخالھم في أفضل المدارس، ونحاول إإفي بالد االغتراب 

یماننا ونش������ركھم س والحیاة الكریمة، فكم بالحري أن نورثھم إبالحیاة الجیدة في المأكل والمل
ھواء أعض�������اءھ�ا ینمون فیھ��ا أم�ام أنظ��ارن�ا دون أن نتركھم لألفي ھ�ذه النعم��ة لكي یكونوا 

  .الخارجیة والتخبط في االختیار
بس، والمأكل والدراس���ة لما اختار مر الملان اس���تش���رنا اطفالنا وھم في أعمارھم األولى في أ

لون اللعب واألأحدھم ا ش���یاء االخرى، فھل نرض���ى أللعاب على او اھتم قید أنملة ألنھم یفض���ّ
لكي یكبروا ویختاروا مستقبالً، إیماناً او دیناً آخر عندما یبلغون سن النضج؟  في ترك أطفالنا

ن ندخلھم معنا في ھذه النعمة المجانیة المعطاة من هللا لنا، ال أعتقد ذلك. لذا نحرص على أ
ن كل إ وكالم المسیح واضح، لمعمودیة، التي فیھا ننال الروح القدس والوالدة الجدیدة. نعمة ا

لد أحد من الماء والروح ن لم یو) ال یولد من الروح یبقى جس���دا: "إانس���ان (طفال كان ام كھالً 
نما ھو ل ملكوت هللا. المولود من الجس���د إنما ھو جس���د، والمولود من الروح إن یدخال یقدر أ
 .)6-5: 3(یو روح."
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